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Critérios 

transversais

Domínios /

Ponderações

Perfil de desempenho específico
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Instrumentos

de Avaliação5 4 3 2 1
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Conhecimento

50%

Identifica, analisa, 

compreende e 

relaciona conceitos 

e procedimentos de 

forma adequada 

aos objetivos da 

tarefa.

Identifica, analisa, 
compreende e 
relaciona conceitos e 
procedimentos, 
apresentando falhas 
que não 
comprometem os 

objetivos da tarefa. 

Identifica, analisa, 
compreende e relaciona 
conceitos e 
procedimentos, 
apresentando falhas que 
comprometem 
parcialmente os 

objetivos da tarefa.

Reproduz conhecimento 
com falhas que 
comprometem 
acentuadamente os 
objetivos da tarefa.

Reproduz 
conhecimentos que 
não põe ao serviço 
da tarefa. Testagem

§ Testes escritos
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Raciocínio

40%

Mobiliza 
conhecimentos 
adquiridos e aplica 
estratégias que põe 
ao serviço da 
resolução 
fundamentada de 
problemas e aplica 
os métodos 
adequados aos 
objetivos.

Mobiliza 
conhecimentos 
adquiridos e aplica 
estratégias que põe ao 
serviço da resolução 
fundamentada de 
problemas e aplica 
métodos com falhas 
esporádicas que não 
comprometem os 
objetivos propostos.

Aplica os conhecimentos 
adquiridos, que põe ao 
serviço da resolução de 
problemas e aplica 
métodos apresentando 
falhas que 
comprometem 
parcialmente os 
objetivos propostos.

Reproduz 
conhecimentos 
adquiridos e usa 
métodos que 
comprometem os 
objetivos propostos.

Reproduz 
conhecimentos que 
não põe ao serviço 
da resolução de 
problemas e aplica 
métodos 
inadequados aos 
objetivos 
propostos.

Análise

§ Questões aula
§ Análise de 

documentos de 
carácter 
económico

§ Trabalhos 
individuais e/ou 
de grupo

§ Relatórios
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Comunicação

10%

Expõe o resultado 
do seu trabalho, 
utilizando o 
vocabulário da 
ciência económica 
e recursos 
diversificados com 
eficácia 
comunicativa, 
partilha de saberes 
e com capacidade 
de autorregulação.

Expõe o resultado do 
seu trabalho, 
utilizando vocabulário 
da ciência económica e 
recursos diversificados, 
com falhas que não 
comprometem a 
eficácia comunicativa, 
mantendo a 
capacidade de partilha 
de saberes e de 
autorregulação.

Expõe o resultado do seu 
trabalho, utilizando 
algum vocabulário da 
ciência económica e 
recursos pouco 
diversificados que 
comprometem 
parcialmente a eficácia 
comunicativa e 
apresenta alguma 
dificuldade de 
autorregulação.

Expõe o resultado do seu 
trabalho, utilizando 
pouco vocabulário da 
ciência económica e 
recursos pouco 
diversificados que 
comprometem 
acentuadamente a 
eficácia comunicativa.

Expõe o resultado 

do seu trabalho 

sem eficácia 

comunicativa. Observação

§ Oralidade
§ Organização do 
Portefolio

Critérios aprovados pelo Conselho Pedagógico em 19 de julho de 2022


